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RESUMO 
As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir e, 
por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar. Por isso sua importância em 
avaliar as consequências relacionadas ao excesso e falta causado pela vitamina 
A. Foi realizado levantamento bibliográfico. A vitamina A é necessária para todo 
tecido epitelial. A pele e todo revestimento do pulmão, intestino, vagina, trato 
urinário e bexiga servem como uma barreira a infecções por bactérias e outros 
dados de outras fontes. 
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ABSTRACT 
Vitamins are substances that the body can not produce, and therefore need to be 
part of the diet. Therefore its importance in evaluating the consequences related to 
the excess and lack caused by vitamin A. A bibliographic survey was carried out. 
Vitamin A is required for all epithelial tissue. The skin and entire lining of the lung, 
intestine, vagina, urinary tract and bladder serve as a barrier to bacterial infections 
and other data from other sources. 
Key words: vision, vitaminoses, hypervitaminosis. 

 

INTRODUÇÃO 

As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de 

produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes 

são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, 

no leite, nos ovos e cereais. 

A vitamina A apresenta a vantagens de ter sido a primeira a ser 

identificada, é uma das vitaminas mais versáteis pois, é muito importante para 

desempenhar diversas funções como para a visão, defesa imunológica, 

revestimento do organismo e da pele, entre outras funções. Há três formas da 

vitamina A ativa no organismo, uma delas é o retinol que está armazenado no 

fígado. O fígado torna o retinol disponível para a circulação sanguínea e, deste 



modo, para todas as células do organismo. 

 

OBJETIVO 

Avaliar as consequências relacionadas ao excesso e falta causado pela 

vitamina A. 

 

METODOLOGIA 

 Foi realizado levantamento bibliográfico utilizando de artigos, livros e sites 

relacionados ao assunto. 

 

RESULTADOS 

Uma função da vitamina A é de grande importância para a visão, ela 

apresenta dois importantes papéis: em eventos de percepção luminosa na retina e 

na manutenção de uma saudável e cristalina janela para o mundo, a córnea.  

A vitamina A é necessária para todo tecido epitelial. A pele e todo 

revestimento do pulmão, intestino, vagina, trato urinário e bexiga servem como 

uma barreira a infecções por bactérias e outros dados de outras fontes. Funciona 

promovendo o processo de diferenciação celular. Também auxilia no crescimento 

ósseo.   

FONTES DA VITAMINA A 

Os alimentos que fornecem vitamina A pré-formada na forma ativa são 

os de origem animal. As fontes mais ricas, fígado e óleo de peixe, mas leite e 

derivados também podem ser boa fonte. Os vegetais não apresentam quantidade 

alguma de vitamina A pré-formada, mas muitos vegetais e frutas contém um 

precursor da vitamina A, o betacaroteno. 

A quantidade de vitamina A necessária é proporcional ao peso corporal do 
indivíduo.  

 



VITAMINOSES 

A deficiência de vitamina A caracterizam-se por alterações em órgãos e 

tecidos de origem ectodérmica. A cegueira noturna é um dos primeiros sintomas, 

uma cegueira que pode se desenvolver. A pele fica seca e escamosa, e o 

revestimento dos pulmões, do intestino e do trato urinário engrossa e endurece. O 

sistema imunológico não funciona normalmente, aumentando a probabilidade de 

infecções, especialmente em lactentes e crianças. O crescimento e o 

desenvolvimento das crianças pode ser mais lento. 

O diagnóstico é baseado nos sintomas e em exames de sangue. 

Pessoas que apresentam essa deficiência recebem altas doses de 

vitamina A durante vários dias, seguidas de doses mais baixas, até que a visão e 

a pele melhorem. Lactentes não devem receber doses elevadas repetidamente, 

porque essas doses podem ser tóxicas. Se os sintomas persistirem após 2 meses, 

os médicos costumam verificar a existência de um distúrbio que prejudica a 

absorção de gordura. 

Quando se consome vitamina A em excesso durante um longo período 

de tempo, aparecem sintomas como pelos grossos, perda parcial do cabelo, lábios 

rachados e pele seca e áspera que pode descamar. Mais tarde, os sintomas 

incluem dores de cabeça intensas, aumento da pressão no cérebro e fraqueza 

generalizada. As dores ósseas e articulares são frequentes, sobretudo nas 

crianças. Fraturas podem ocorrer com facilidade. Crianças podem perder o apetite 

e não crescer nem se desenvolver normalmente. O fígado e o baço podem 

aumentar de tamanho.  

O consumo de quantidades muito elevadas de vitamina A de uma só 

vez pode causar, em questão de horas, sonolência, irritabilidade, cefaleia, náusea 

e vômitos, seguidos de descamação da pele. A pressão dentro do cérebro é 

maior. Se a ingestão de vitamina não for interrompida, existe o risco de entrar em 

estado de coma ou morrer. 

As mulheres que estão ou planejam ficar grávidas não devem consumir 

vitamina A em quantidades superiores ao limite de segurança (3.000 

microgramas) para evitar riscos de malformação do bebê. 



O diagnóstico do excesso de vitamina A é baseado principalmente nos 

sintomas. Para confirmar o diagnóstico, os médicos, muitas vezes, também fazem 

exames de sangue para medir o nível de vitamina A. 

O tratamento envolve interromper os suplementos de vitamina A. Muitas 

pessoas se recuperam por completo. 

 

CONCLUSÃO 

Enfim, pode-se concluir que as vitaminas são vitais para o bom 

funcionamento das células e sua falta causa doenças graves. 

Vitaminas podem ser hidrossolúveis (A, D, E e K) ou lipossolúveis (C, 

B1, B2, B6, B12...) e elas são alimentos reguladores, ou seja, controlam várias 

atividades das células e importantes para o bom funcionamento e necessárias em 

pouca quantidade comparada aos demais nutrientes. 
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